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Referat: Vejlby Hus 

Fra: afdelingsbestyrelsesmøde søndag d. 05. august 2018 

Deltagere: Lise, Johnny og Arne  

 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af sidste referat fra 7. maj 2018 

2.  Forberedelse til budgetmøde 2019 med administrationen – d. 7. august 

3.  Inddragelse af Fælleshuset – især taget – i det samlede renoveringsoplæg 

4.  Eventuelt 

5.  Næste møde – hovedvægt på planlæggelse af afdelingsmødet d. 12. september. 

 

 

Ad pkt. 1: 

Referat fra mødet d. 7. maj 2018 blev godkendt med følgende præcisering: ”Det er senere besluttet af 

AB14, at man IKKE ønsker at implementere den omtalte indkøbs- og deleordning, og at man derfor 

afstår fra videre overvejelser herom!” 

Endvidere kan det konstateres, at det aftalte møde d.27. juni 2018 blev aflyst og udsat til 5. aug. 2018 

Ad pkt. 2:. 

En systematisk gennemgang af især udgiftsposter på budgetoplægget for 2019 fører frem til en række 

spørgsmål fra AB14, som vil blive skriftlig formuleret og fremlagt af Johnny under vort budgetmøde 

med Administrationen d. 7. august. 

Konklusion: AB14 kan ikke godkende huslejeforhøjelser for 2019, da man mener, at der er et til-

strækkeligt råderum til at finde div. besparelser, som kan bringe budgettet i balance. Både 2017 og 

2018 har i øvrigt udvist en meget lav anvendelse af midler til planlagt og periodisk vedligehold, da 

man holder igen på disse områder, indtil man har fået en afgørelse på omfang og tidspunkt for det 

annoncerede renoveringsprojekt. Når disse faktorer er kendte, vil man kunne starte drøftelserne om 

det fremtidige huslejeniveau. 

Ad pkt. 3: 

Fælleshusets inddragelse i det samlede renoveringsprojekt afventer nærmere redegørelse fra Bjarne 

Wissing iht. Lises henvendelse herom. 

Ad pkt. 4: 

Udlejningen af Fælleshuset fortsætter frem til Afdelingsmødet i September via Lone, hvorefter der 

evtl. lukkes ned – hvis ikke nye aktører melder deres interesse for at videreføre arbejdet med denne 

udlejningsaktivitet. 

 

Ad pkt. 5: 

Næste møde i bestyrelsen blev aftalt til mandag, d. 3. september 2018 – kl. 16.00 


